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การศึกษาเปรียบเทียบเพลงสวดคริสต์ศาสนาในโบสถ์เซนต์ร็อค ท่าไข่
และโบสถ์เซนต์แอนโทนี แปดริ้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา
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Abstract

 This study aimed to examine the background, the context and the meaning and role including of Christianity 

Hymns including The comparative analysis of the characteristics of music of Saint Roch Catholic Church and Saint 

Anthony Church, Chacheongsao province. The finding showed that Saint Roch Catholic Church and Saint Anthony 

Church in Chacheongsao province have common background originated since 1840. Until 1981, “Saint Roch Church” 

at Tha-Khai District had been isolated from being the branch church of Saint Anthony Church. Both Saint Roch Church 

and Saint Anthony Church shared weekly rites such as the Holy Communion and annual rites such as Christmas and 

Church Celebration. The rites of both churches had the same consecutive procedures from the beginning to the end. 

However, some differences in the procedures can be found. The ceremonial procedures were divided into 10 parts 

along with different hymn matching with each part. The 10 parts included opening hymns, offertory hymns,  

communion hymns, and closing hymns such as parts of the liturgy e.g. The Kyle, Gloria and Alleluia were also  

sung etc.
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บทคัดย่อ

 งานวิจัยเร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบเพลงสวดคริสต์ศาสนาในโบสถ์เซนต์ร็อค ท่าไข่ และโบสถ์เซนต์แอนโทนี แปดริ้ว จังหวัด

ฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประวัติความเป็นมา บริบท และบทบาทของเพลงสวดที่เป็นส่วนหน่ึงของพิธีกรรม 

ทางคริสต์ศาสนา ผลการวิจัย พบว่า โบสถ์เซนต์ร็อค ท่าไข่ และโบสถ์เซนต์แอนโทนี แปดริ้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความเป็นมาที่ต่อเนื่อง 

และเกี่ยวข้องกันตั้งแต่เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2383 จนมาถึงปี พ.ศ. 2524 โบสถ์เซนต์ร็อค ท่าไข่ ได้แยกออกมาจากโบสถ์เซนต์แอนโทนี แปดริ้ว 

ไม่ได้เป็นโบสถ์สาขาอีกต่อไป การประกอบพิธีกรรมต่างๆ ของทั้งสองโบสถ์มีพิธีกรรมที่จัดขึ้นเหมือนกันเป็นประจ�าทุกๆ สัปดาห์ ได้แก่  

พิธีรับศีลมหาสนิท และจัดขึ้นเป็นประจ�าแบบรอบปีเหมือนกัน ได้แก่ พิธีคริสต์มาสและพิธีฉลองโบสถ์ โดยการประกอบพิธีกรรมของทั้ง

สองโบสถ์ถกูก�าหนดเป็นล�าดบัขัน้ตอนเหมอืนกนัตัง้แต่เริม่ต้นจนจบพธิกีรรม หากแต่รปูแบบการประกอบพธิกีรรม มีความแตกต่างกันบ้าง

บางส่วน ซึ่งล�าดับขั้นตอนการประกอบพิธีกรรมได้ถูกก�าหนดเป็นภาคต่างๆ ได้แก่ ภาคเริ่มพิธีกรรม (บทเพลงเริ่มพิธี) ภาคสารภาพบาป

ภาคร�่าวิงวอน (บทเพลงร�่าวิงวอน) ภาคพระสิริรุ่งโรจน์ (บทเพลงพระสิริรุ่งโรจน์) ภาคภาวนาของ ประธาน ภาควจนพิธีกรรม (บทเพลง

สร้อยสดุดี และอัลเลลูยา) ภาคพระวรสาร ภาคบูชาขอบ พระคุณ หรือภาคถวาย (บทเพลงเตรียมเครื่องบูชา บทเพลงศักดิ์สิทธิ์ บทเพลง

พระชุมพา) ภาครับศีลมหาสนิท (บทเพลงรับศีล) ภาคปิดพิธีกรรม-บทภาวนาหลังรับศีลมหาสนิท (บทเพลงปิดพิธี) 

ค�าส�าคัญ : เพลงสวด โบสถ์ คาทอลิก 
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ความเป็นมาและความส�าคัญ
 คริสต์ศาสนาเป็นศาสนาประเภทเอกเทวนิยม ซึ่งนับถือ 

พระยาห์เวห์เป็นพระเจ้าพระองค์เดียว คริสต์ศาสนาเป็นศาสนา 

ที่เน้นการมอบความรักท่ีบริสุทธ์ิให้พระเจ้าและให้มนุษย์ด้วยกัน 

เพราะหลักการของศาสนาคริสต์ถือว่ามนุษย์ทุกคนเป็นบุตรของ

พระเจ้า คริสต์ศาสนาเป็นศาสนาที่พัฒนาหรือปฏิรูปมาจากศาสนา

ยูดาห์ ซึ่งมีประวัติศาสตร์มาประมาณ 2,000 ปี ก่อนคริสตกาล  

โดยมชีนเผ่าหนึง่เป็นบรรพบรุษุของชาวยวิ ตัง้ถิน่ฐานอยู ่ณ ดนิแดน

เมโสโปเตเมยี มหีวัหน้าเผ่าชือ่ว่า “อบัราฮมั” (อบัราฮัม เป็นศาสดา

ของศาสนายูดาห์) ได้อ้างตนว่าได้รับโองการจาก พระเจ้าให้อพยพ

ชนเผ่าไปอยู่ในดินแดนที่เรียกว่า แผ่นดินคานาอัน (บริเวณประเทศ

อิสราเอลในปัจจุบัน) โดยอับราฮัมกล่าวว่า “พระเจ้าก�าหนดและ

สัญญาให้ชนเผ่านี้เป็นชนชาติท่ียิ่งใหญ่ต่อไป การท่ีพระเจ้าสัญญา

จงึก่อให้เกดิพนัธสญัญาระหว่างพระเจ้ากบัชนชาวยวิ ในเวลาต่อมา

จึงเรียกคัมภีร์ของศาสนายูดาห์และศาสนาคริสต์ว่า “พันธสัญญา” 

อนัต่อมาอาณาจกัรนีไ้ด้ตกเป็นเมอืงขึน้ของอาณาจกัรบาบโิลน และ

เป็นเมืองข้ึนของจักรวรรดิโรมันตามล�าดับ ชาวยิวจึงมีความเชื่อใน

ค�าท�านายของศาสดาพยากรณ์ว่า วนัหนึง่พระเจ้าจะส่งคนลงมาช่วย 

เพื่อปลดเปลื้องความทุกข์ยากทั้งหมดของชาวยิว หรือช่วยไถ่บาป

ให้กับชาวยิว จึงเรียกบุคคลนี้ว่า “พระเมสสิยาห์” (Messiah) ค�าว่า 

เมสสิยาห์ เป็นภาษาฮีบรู ตรงกับค�าว่า คริสต์ (Christ) แปลว่า ผู้ได้

รับเลือก ให้เป็นตัวแทนของพระเจ้า ความเชื่อดังกล่าวท�าให้ชาวยิว

มีความหวังในชีวิต เม่ือพระเยซูประสูติชาวยิวจ�านวนหนึ่งจึงมี 

ความเชื่อว่า พระเยซู คือ พระเมสสิยาห์ (Jesus Christ คือ จีซัส 

หรือเยซู ผู้ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของพระเจ้า) โดยหลังจากการ

สิ้นพระชนม์ของพระเยซูแล้ว ศาสนาคริสต์ได้กลายเป็นศาสนา

ประจ�าชาตขิองจกัรวรรดโิรมนัในปลายศตวรรษที ่1 จนถึงช่วงปลาย

ศตวรรษที่ 4 จากนั้นได้แผ่ขยายเป็นศาสนาประจ�าชาติของหลายๆ 

ประเทศในทวีปยุโรปและอเมริกาในปัจจุบัน (วัชศิลป์ กฤษเจริญ 

2548)

 ศาสนาคริสต์เข้ามาในประเทศไทยยุคเดียวกับการล่า

อาณานิคมโดยเฉพาะชาวโปรตุเกส ชาวสเปน ที่ก�าลังบุกเบิกเอเชีย

ตะวนัออกเฉยีงใต้ ซ่ึงนอกจากกลุม่ทีม่จุีดประสงค์ทางการเมอืงและ

เศรษฐกิจแล้ว ยงัมบีางกลุม่ทีม่จุีดประสงค์เพือ่เผยแพร่ศาสนาครสิต์ 

โดยเฉพาะนิกายโรมันคาทอลิก1 เข้ามาเผยแพร่ บางประเทศปิดกั้น

การเผยแพร่ บางประเทศเปิดเสรีแต่ผู้คนยังไม่นิยม ขณะท่ีบาง

ประเทศผู้คนส่วนใหญ่ยอมรับนับถือคริสต์ศาสนา พร้อมกับการ

ครอบง�าทางการเมืองและเศรษฐกิจแล้ว เช่น ฟิลิปปินส์ เป็นต้น  

ต ่อมาจักรวรรดิอาณานิคมฝรั่ ง เศสเข ้ ามาได ้ เมืองขึ้ น ใน 

อินโดจีน เช่น ประเทศเวียดนาม กัมพูชาลาว โดยลักษณะเดียวกับ

โปรตุเกส และสเปน คือ ล่าเมืองขึ้นและเผยแผ่ศาสนาพร้อมกัน  

แต่ไม่ประสบผลส�าเร็จนัก ท�าให้อิทธิพลของศาสนาคริสต์ในกลุ่ม

ประเทศนี้มีน้อย (ประยูร สนฺตงฺกุโร พระญาณวโรดม, 2543)  

ศาสนาคริสต์ท่ีเผยแพร่ในไทยเป็นครั้งแรกตรงกับสมัยอาณาจักร

อยุธยา ปรากฏหลักฐานว่าในปี พ.ศ. 2110 (ค.ศ. 1567) ได้มีมิชชัน

นารีคณะชื่อว่า ดอมินิกัน 2 คน เข้ามาสอนศาสนาให้ชาวโปรตุเกส 

รวมทัง้ชาวพืน้เมอืงท่ีเป็นภรรยา ต่อมาจงึมมีชิชนันารคีณะฟรนัซสิกนั 

และคณะเยสุอิตเข้ามาด้วย บาทหลวงส่วนมากเป็นชาวโปรตุเกส 

โดยในระยะแรกมิชชันนารีเน้นการดูแลกลุ่มคนชาติเดียวกัน  

กระทั่งรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประเทศไทยได้มี

สัมพันธภาพอันดีกับประเทศฝรั่งเศส ตรงกับรัชสมัยพระเจ้าหลุยส์

ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส และเมื่อถึงสมัยรัตนโกสินทร์คริสต์ศาสนานิกาย

โปรเตสแตนต์2 ก็ เข ้าสู ่ประเทศไทย คณะธรรมทูตทั้งของ

โรมันคาทอลิกและโปรเตสแตนต์ ท�าให้มีจ�านวนบาทหลวงเข้ามา 

เผยแผ่ศาสนามากขึ้น และการแสดงบทบาททางสังคมมากขึ้น  

บ้างก็อยู่จนแก่หรือตลอดชีวิตก็มี ด้านสังคมสงเคราะห์ มีการจัดตั้ง 

โรงพยาบาล ด้านศาสนามีการต้ังมิสซัง3 เพื่อผลิตนักบวชประจ�า

ประเทศไทย 

 โบสถ์เซนต์ร็อค ท่าไข่ เป็นโบสถ์ที่มีการประกอบพิธีกรรม

ทางคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกตลอดทั้งปี ในพื้นที่ต�าบล 

นครเนื่องเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดเป็นโบสถ์ส�าคัญที่มีผู้นับถือ

ศาสนาคริสต์เข้ามาประกอบพิธีกรรมเป็นจ�านวนมาก โดยมีโบสถ์

แม่พระฟาติมา บางวัว และโบสถ์เซนต์แอนโทนี แปดริ้ว เป็นโบสถ์

ที่อยู ่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกัน ซึ่งโบสถ์เซนต์แอนโทนี 

แปดริว้ ผูว้จิยัได้ท�าการศกึษาวจิยัสงัคมวัฒนธรรมและบทเพลงสวด

ประกอบพิธีกรรมเสร็จส้ินแล้ว ดังนั้น เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ด้าน

สังคมวฒันธรรม และบทเพลงสวดประกอบพธิกีรรมครอบคลมุพืน้ที่

จังหวัดฉะเชิงเทรา อย่างชัดเจน ผู้วิจัยจึงขอเลือกศึกษาเพลงสวด

ต่างๆ ของโบสถ์เซนต์ร็อค ท่าไข่ เพิ่มเติมโดยก�าหนดหัวข้อเรื่องท่ี

ศึกษา คือ “การศึกษาเปรียบเทียบเพลงสวดคริสต์ศาสนาในโบสถ์        

เซนต์รอ็ค ท่าไข่ และโบสถ์เซนต์แอนโทน ีแปดริว้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา” 

เพือ่ท�าการศกึษาเปรยีบเทยีบประวตัคิวามเป็นมา บทบาทของเพลง

สวดที่เป็นส่วนหนึ่งในพิธีกรรมทางคริสต์ศาสนา รวมทั้งศึกษา

 2นิกายนี้นักศาสนาชาวเยอรมันในศตวรรษที่ 16 ชื่อ มาติน ลูเทอร์ 
เป็นผู้สถาปนาซึ่งแยกตัวออกมาจากนิกายโรมันคาทอลิก แนวคิดส�าคัญของ
นิกายโปรเตสแตนท์ คือ ยดึมัน่ในพระค�าภร์ีเป็นหลกัแต่ไม่ยดึตดิกบัสนัตะปาปา
 3มิสซัง เป็นภาษาโปรตุเกส หมายถึง การแพร่ธรรมหรือสถานที่ที่มี
การน�าการแพร่ธรรมไปสู่หรืออาณาเขตของศาสนาคริสต์

 1ค�าว่า “คาทอลิก” แปลว่า สากล เป็นนิกายหนึ่งในคริสต์ศาสนา 
มีสันตะปาปาแห่งนครวาติกันในกรุงโรมเป็นประมุข และเป็นผู้ปกครองของ
ศาสนจักร
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วิเคราะห์คุณลักษณะทางดนตรี และความหมายของเพลงสวด 

คริสต์ศาสนาในประเทศไทย 

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประวัติความเป็นมาและบริบท

ของโบสถ์เซนต์ร็อค ท่าไข่ และโบสถ์เซนต์แอนโทนี แปดริ้ว

 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของเพลงสวดที่เป็น 

ส่วนหนึ่งของพิธีกรรมทางคริสต์ศาสนา

 3.  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบวิเคราะห์คุณลักษณะทางดนตรี 

และความหมายของเพลงสวดในพิธีกรรมทางคริสต์ศาสนา 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 เกดิองค์ความรูท้างด้านมานษุยดรุยิางควทิยา มานษุยวทิยา

และสังคมวิทยาในเร่ืองแนวคิดด ้านสั งคมวัฒนธรรมของ 

คริสต์ศาสนา นิกายโรมันคาทอลิก รวมทั้งได้ความรู้ในด้านต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับเพลงสวดคริสต์ศาสนาและบทบาทของเพลงสวดที ่

เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมทางคริสต์ศาสนา จนท�าให้ทราบผลการ

วิเคราะห์ทั้งในเรื่องของคุณลักษณะทางดนตรีและความหมายของ

เพลงสวดคริสต์ศาสนารวมถึงบริบทที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขตการวิจัย
 โบสถ์เซนต์ร็อค ท่าไข่ ต�าบลนครเนื่องเขต อ�าเภอเมือง 

จงัหวดัฉะเชงิเทรา และโบสถ์เซนต์แอนโทน ีแปดริว้ เขตอ�าเภอเมอืง 

จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยท�าการศึกษาเปรียบเทียบประวัติความเป็น

มา บทบาทของเพลงสวดทีเ่ป็นส่วนหนึง่ในพธิกีรรมทางคริสต์ศาสนา 

รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์คุณลักษณะทางดนตรีและความหมายของ

เพลงสวดคริสต์ศาสนา ด�าเนินการวิจัยตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 

ถึงเดือนเมษายน 2560

วิธีด�าเนินการวิจัย
 การด�าเนินการวิจัยเร่ืองการศึกษาเปรียบเทียบเพลงสวด

คริสต์ศาสนาในโบสถ์เซนต์ร็อค ท่าไข่ และโบสถ์เซนต์แอนโทนี 

แปดริว้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ใช้ระเบยีบวธิวีจิยัเชงิคณุภาพตามวธิกีาร

ทางมานุษยดุริยางควิทยา โดยการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 

การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการและ 

ไม่เป็นทางการ ก�าหนดกลุม่ตัวอย่าง ได้แก่ ผูป้ระกอบพธิกีรรม และ

ผู้เข้าร่วมพิธีกรรมในโบสถ์เซนต์ร็อค ท่าไข่ และโบสถ์เซนต์แอนโทนี 

แปดริ้ว โดยศึกษาเปรียบเทียบเพลงสวด และพิธีกรรมใน 

คริสต์ศาสนา ข้อมูลหลกัทีไ่ด้จากการศกึษาเป็นข้อมลูจากการศกึษา

ภาคสนาม (Field Work) เป็นส�าคัญ ด�าเนินการศึกษาตามขั้นตอน 

ดังนี้

 1. ขั้นเตรียมการศึกษา คือ ขั้นตอนในการหาข้อมูลเบื้อง

ต้นเกีย่วกบัเรือ่งราว สถานท่ีและเหตกุารณ์ต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัเพลง

สวดในคริสต์ศาสนาของโบสถ์เซนต์ร็อค ท่าไข่ และโบสถ์เซนต์แอน

โทนี แปดริ้ว โดยส�ารวจข้อมูลเบื้องต้นในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

  1.1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ งานวิจัย 

บทความและวรรณกรรมต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องเพือ่น�าข้อมลูมาประกอบ

การวิจัย ได้แก่ แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา ความรู้ทั่วไปที่

เกี่ยวข้องกับคริสต์ศาสนา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคริสต์ศาสนา

  1.2 ส�ารวจข้อมูลเบื้องต้น โดยเข้าพื้นที่วิจัยเพื่อติดต่อ

ประสานงานกับบุคลที่ให้ข้อมูล ได้แก่ นักดนตรีในโบสถ์ และบุคคล

ที่มีความรู้เกี่ยวกับบทเพลงและพิธีกรรมทางคริสต์ศาสนา

 2. ขัน้ด�าเนนิการศกึษา คอื ขัน้ตอนการเกบ็ข้อมลูทางภาค

สนาม จากการศกึษาพฤตกิรรมและผลติผลทีเ่กดิจากพฤตกิรรมของ

มนุษย์จากสภาพแวดล้อมทางสังคมตามความเป็นจริง โดยท�าการ

ศึกษาการศึกษาเปรียบเทียบเพลงสวดคริสต์ศาสนาในโบสถ์เซนต์

รอ็ค ท่าไข่ และโบสถ์เซนต์แอนโทน ีแปดริว้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา โดย

ด�าเนินการศึกษาตามแผนงาน ดังนี้

  2.1 ศึกษาข้อมูลจากบุคคลข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

กับการด�าเนินการวิจัย เพื่อเก็บประวัติส่วนตัวและข้อมูลต่างๆ ที่

เกี่ยวข้อง

  2.2 ศึกษาข้อมูลของเพลงสวดและการประกอบ

พิธีกรรมทางคริสต์ศาสนารวมทั้งศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้อง โดยผู้วิจัย

ได้ท�าการศึกษาโดยการสังเกต (Observation) แบบมีส่วนร่วม  

โดยได้เข้าร่วมในพิธีกรรมทางคริสต์ศาสนา ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด

พิธีกรรมนั้นๆ เพื่อศึกษาถึงพิธีกรรม บทเพลง ความหมาย สังคม 

วัฒนธรรมของชาวคริสต์ศาสนา การสัมภาษณ์ (Interview)  

แบบเป็นทางการกับผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นบุคคลส�าคัญในพิธีกรรม

ทางคริสต์ศาสนา เช่น บาทหลวง นักขับร้อง นักดนตรี เป็นต้น  

และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ คือ การสนทนาทั่วไปใน

ประเด็นต่างๆ ที่ต้องการศึกษาข้อมูลจากผู ้ที่เข้าร่วมพิธีกรรม 

และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง

    2.3 เครื่องมือเก็บข้อมูลภาคสนาม ได้แก่ เครื่องมือใน

การจดบนัทกึข้อมลูในรายละเอยีดต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัเพลงสวดใน

ครสิต์ศาสนา คือ คอมพวิเตอร์ (Notebook) เครือ่งมอืในการบนัทกึ

ข้อมูลเสียงส�าหรับบันทึกการสัมภาษณ์และการบันทึกบทเพลง คือ 

เครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล (Tascam DR-05 Recorder 24 bit) 

เคร่ืองมือในการบันทึกข้อมูลภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหว คือ  

กล้องถ่ายภาพนิ่ง (Digital Camera and I-Phone 6 Camera) 

และกล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว (V.D.O. HDD 128 GB.)
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 3. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล คือ การน�าข้อมูลจากการศึกษาภาค

สนามมาจ�าแนก จัดระเบียบ จัดประเภท จากนั้นจึงวิเคราะห์ข้อมูล

ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก�าหนดไว้ ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์

บทเพลงต่างๆ โดยเขียนเป็นโน้ตแบบดนตรีตะวันตก (Transcrip-

tions) และก�าหนดหัวข้อของการวิเคราะห์ ได้แก่ การเปรียบเทียบ

บทบาทของเพลงสวดที่เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมทางคริสต์ศาสนา

และการวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณลักษณะทางดนตรี และ 

ความหมายของเพลงสวดในพิธีกรรมทางคริสต์ศาสนา   

 4. ขั้นน�าเสนอผลงานวิจัย ผู้วิจัยก�าหนดกระบวนการน�า

เสนองานวิจัยตามแผนงาน ดังนี้

    4.1 จัดท�างานวิจัยในรูปแบบของรายงานการวิจัย  

เรือ่ง การศกึษาเปรยีบเทยีบเพลงสวดครสิต์ศาสนาในโบสถ์เซนต์รอ็ค 

ท่าไข่ และโบสถ์เซนต์แอนโทนี แปดริ้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

     4.2 จดัท�าบทความวจัิยเพ่ือตพิีมพ์ลงในวารสารวิชาการ 

ในเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบเพลงสวดคริสต์ศาสนาในโบสถ ์

เซนต์รอ็ค ท่าไข่ และโบสถ์เซนต์แอนโทน ีแปดริว้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา

สรุปผลการวิจัย
 การวจิยัเรือ่ง การศกึษาเปรยีบเทยีบเพลงสวดครสิต์ศาสนา

ในโบสถ์เซนต์ร็อค ท่าไข่ และโบสถ์เซนต์แอนโทนี แปดริ้ว จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพตามแนวทางการ

ศึกษาทางมานุษยดุริยาควิทยางในการเก็บข้อมูลภาคสนาม และ 

การวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลวิจัยได้ดังนี้

 ผลการศึกษาเปรียบเทียบประวัติความเป็นมาและบริบท

ของโบสถ์เซนต์ร็อค ท่าไข่ และโบสถ์เซนต์แอนโทนี แปดริ้ว

 ค�าว่า “เซนต์” ภาษาอังกฤษ คือ “Saint” ผู้ที่นับถือศาสนา

คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เรียกว่า “นักบุญ” หรือ “ผู้ศักดิ์สิทธ์ิ” 

คัมภีร์ไบเบิลที่ระบุว่า “เซนต์” หมายถึง บุคคลใดๆ ไม่ว่าในโลก

มนษุย์หรอืบนสวรรค์ ทีม่ชีวีติอยูใ่นพระครสิต์และเป็นผู้ทีพ่ระครสิต์

ทรงประทับอยู่ ซึ่งเซนต์แต่ละองค์ของศาสนาคริสต์จะได้รับเกียรติ

การนับถือเป็นแบบอย่างและการรับความเคารพไม่เท่ากัน ปัจจุบัน 

ค�าว่า “เซนต์” ยังใช้เทียบเคียงกับผู้ศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาอื่นๆ ได้ด้วย 

เช่น พระอริยบุคคลในศาสนาพุทธ ฤๅษี หรือคุรุในศาสนาฮินดู  

วะลีย์ในศาสนาอิสลาม เป็นต้น (ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์, 2522)  

นักบุญร็อค ภาษาอังกฤษ เรียกว่า Saint Roch ก�าเนิด ณ เมือง 

Montpellier ประเทศฝรั่งเศส เมื่อปี ค.ศ. 1350 และถึงแก่กรรมที่

เมือง Angera แคว้น Lombardy ในปี ค.ศ. 1378 มีอายุรวม  

28 ปี บิดาเป็นคนร�่ารวยและเป็นข้าหลวงของเมือง Montpellier 

มารดาเป็นชาวแคว้น Lombardy ตามความเชื่อเมื่อนักบุญร็อค 

เกิดมาปรากฏว่ามีสัญลักษณ์เครื่องหมายกางเขนสีแดงบนหน้าอก 

เน่ืองมาจากบิดาและมารดาได้ภาวนาขอบุตรจากพระเป็นเจ้าเป็น

เวลาหลายปี นกับญุรอ็คได้รบัการศึกษาทางด้านการแพทย์และเดนิ

ทางไปตามเมืองต่างๆ เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยและให้พรพิเศษกับ 

ผู้ป่ายทกุคนจนหายด้วยวิชาด้านการแพทย์ ต่อมาได้ตดิโรคร้ายและ

มสุีนขัตวัหนึง่ได้ช่วยชวิีตไว้จนหายด ีหลงัจากน้ันได้ถกูทหารจบัและ

จ�าคุกและถึงแก่กรรม ต่อมาปี ค.ศ. 1629 พระสันตปาปาอุรบาโน

ที่ 8 ได้ประกาศรับรองเรื่องอัศจรรย์ต่างๆ ของนักบุญร็อค และ

ก�าหนดให้ วันที่ 16 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันฉลองนักบุญร็อค 

ความเชือ่และความศรทัธาทีช่าวครสิต์มต่ีอนกับญุรอ็คแพร่หลายจน

มีผู้ให้สมญานามว่าเป็น “องค์อุปถัมป์ของผู้ป่วย” นักบุญแอนโทนี 

(หรืออันตน) แห่งปาดัว ภาษาอังกฤษ เรียกว่า Saint Anthony of 

Padua เป็นนักบุญในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เกิดเมื่อ 

วนัที ่15 สงิหาคม ค.ศ. 1195 ทีเ่มอืงลิสบอน ประเทศโปรตเุกส และ

ถึงแก่มรณกรรมวันที่ 13 มิถุนายน ค.ศ. 1231 ที่เมืองปาโดวา 

ประเทศอิตาลี นักบุญแอนโทนีแห่งปาดัวเป็นหน่ึงใน “นักปราชญ์

แห่งคริสตจักร” ชื่อเสียงในการเทศน์ให้คนต่างศาสนาเปลี่ยนใจ 

มาศรทัธาในนกิายโรมนัคาทอลิกเป็นจ�านวนมาก ตามความเชือ่ของ 

ชาวคริสต์หลังจากการฝังศพแอนโทนี (หรืออันตน) แห่งปาดัว  

ไปเกือบ 40 ปี เม่ือมีการขุดศพขึ้นมาเพื่อท�าการบูชาในมหาวิหาร 

กลบัพบชิน้ส่วน “ลิน้” ของท่านยงัคงสแีดงสดในขณะทีร่่างกายส่วน

อื่นเน่าเปื่อยหมดแล้ว ซึ่งเป็นเครื่องหมายของการเทศนาอันดีเยี่ยม

น่ันเอง จึงท�าให้ได้รับการประกาศเป็นนักบุญในคริสต์ศาสนา โดย

สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 9 เมื่อ ค.ศ. 1232 มีสักการสถาน

อยูท่ีม่หาวหิารนกับญุแอนโทนแีห่งปาดวั ซึง่ก�าหนดวนัฉลองนกับญุ

แอนโทน ีคอื ทกุๆ วนัที ่13 มถินุายน ของทกุปี (ส่ือมวลชนคาทอลกิ

ประเทศไทย, 2544)

 ประวตัคิวามเป็นมาของโบสถ์เซนต์รอ็ค ท่าไข่ และโบสถ์เซนต์

แอนโทนี แปดร้ิว มีความเป็นมาที่ต่อเนื่องและเกี่ยวข้องกันตั้งแต ่

เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน โดยเริ่มต้นจากบาทหลวงเอเจียน เรมงด์  

อัลบรังค์ ได้สร้างโบสถ์ส�าหรับศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิคที่

ต�าบลบ้านใหม่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ส�าหรับกลุ่มคริสตชนในอ�าเภอ

เมืองฉะเชิงเทราและกลุ่มคริสตชนริมคลองเนื่องเขต (ท่าไข่) ต่อมา

บาทหลวงชมิตต์ได้สร้างโบสถ์ถวายนักบุญเปาโลบนฝั่งซ้ายของ

แม่น�า้บางปะกง ชือ่ว่า “โบสถ์เซนต์ปอล” เมือ่สร้างเสรจ็จงึย้ายจาก

โบสถ์บ้านใหม่ไปประจ�าอยูท่ีโ่บสถ์เซนต์ปอลแทน แต่ด้วยมผีูท่ี้นบัถอื

ศาสนาครสิต์ในเขตท่าไข่จ�านวนมาก จงึได้สร้างโบสถ์ช่ัวคราวขึน้อีก

หลังที่ต�าบลท่าไข่ ริมคลองเนื่องเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยโบสถ์นี้

จัดเป็นโบสถ์สาขาของโบสถ์เซนต์ปอล เรียกว่า “โบสถ์นครเนื่อง

เขต” ต่อมาโบสถ์ได้ผุพังลงจึงได้สร้างโบสถ์ใหม่แทนที่เดิม ช่ือว่า 

“โบสถ์เซนร็อค” โดยมีบาทหลวงญัง อังรี การีเอ เป็นเจ้าอาวาส
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ปกครองดูแลทั้งโบสถ์เซนต์ปอลและโบสถ์เซนต์ร็อค ต่อมาทางกรุง

โรมได้ประกาศกฤษฎกีาจดัแบ่งกลุม่จงัหวดัการปกครองทางศาสนา

คริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก โดยให้โบสถ์เซนต์ปอลให้เป็นพื้นที่การ

ดูแลของจังหวัดจันทบุรี ส่วนโบสถ์เซนต์ร็อคให้เป็นของพื้นที่การ

ดูแลของเขตกรุงเทพฯ ตามประกาศบาทหลวงญัง อังรี การีเอ  

จึงต้องย้ายจากโบสถ์เซนต์ปอลไปอยู่ที่โบสถ์เซนต์ร็อคแทน หากแต่

บาทหลวงการีเอได้สร้างโบสถ์ใหม่ในนามนกับญุอนัตนชือ่ว่า “โบสถ์

เซนต์แอนโทน”ี โดยตัง้อยูด้่านตรงข้ามแม่น�า้บางปะกงเยือ้งกับโบสถ์

เซนต์ปอลขึ้นไปทางเหนือ และได้ย้ายออกจากโบสถ์เซนต์ปอล       

มาประจ�าอยูใ่นโบสถ์เซนต์แอนโทนแีทน ส่วนโบสถ์เซนต์ร็อค เปลีย่น

มาเป็นโบสถ์สาขาของโบสถ์เซนต์แอนโทนี แทนการเป็นสาขา 

ของโบสถ์เซนต์ปอล โดยมีบาทหลวงการีเอเป็นเจ้าอาวาสเช่นเดิม 

จนบาทหลวงยอแซฟ ประสาน คูรัตนสุวรรณ ได้รับแต่งตั้งเป็น 

เจ้าอาวาสองค์ที่ 5 ปกครองวัดเซนต์แอนโทนี ส่วนบาทหลวง

ไพฑูรย์ หอมจินดา ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสโบสถ์เซนต์ร็อค  

ท่าไข่ จึงถือว่าไม่ได้เป็นสาขาของโบสถ์เซนต์แอนโทนี แปดริ้ว  

อีกต่อไป (วิคเตอร์ ลาเก, 2547)

ภาพพิธีรับศีลมหาสนิทโบสถ์เซนต์ร็อค ท่าไข่

ที่มา : วันที่ 11 กันยายน 2559

ภาพพิธีรับศีลมหาสนิทโบสถ์เซนต์แอนโทนี แปดริ้ว

ที่มา : วันที่ 26 มิถุนายน 2559

 ผลการศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของเพลงสวดท่ีเป็น 

ส่วนหนึ่งของพิธีกรรมทางคริสต์ศาสนาของโบสถ์เซนต์ร็อค 

ท่าไข่ และโบสถ์เซนต์แอนโทนี แปดริ้ว

 พิธีกรรมต่างๆ ทางคริสต์ศาสนาของทั้งโบสถ์เซนต์ร็อค 

ท่าไข่และโบสถ์เซนต์แอนโทน ีแปดริว้ มกีารจดัประกอบทัง้พธิกีรรม

ที่จัดขึ้นเป็นประจ�าในทุกสัปดาห์และจัดขึ้นเป็นประจ�าแบบรอบปี 

พธิกีรรมท่ีจัดขึน้เป็นประจ�าในทกุสัปดาห์เหมอืนกัน ได้แก่ พิธรีบัศลี

มหาสนิท พิธีกรรมน้ีถือเป็นกิจอย่างหน่ึงของคริสต์ชนคาทอลิกที่

ต้องพึงปฏิบัติในการรับศีลน้ีอยู่เป็นประจ�า เพื่อระลึกถึงงานเลี้ยง 

ครั้งสุดท้ายของพระเยซูและการส้ินพระชนม์ของพระเยซูกับเพื่อ

ความเป็นสิริมงคลต่อการมีชีวิตอยู่ในความอาทรของพระเจ้าตาม

ความเช่ือของชาวครสิต์ จากการศึกษาพบว่า การประกอบพธิรีบัศลี 

มหาสนิทประกอบด้วยการสวด การอ่านพระคัมภีร์และฟังค�าสอน

จากบาทหลวง ก�าหนดล�าดบัขัน้ตอนเป็นภาคต่างๆ จ�านวน 10 ภาค 

ตั้งแต่เริ่มต้นพิธีกรรมจนจบพิธี ดังนี้ 1. ภาคเริ่มพิธีกรรม 2. ภาค

สารภาพบาป 3. ภาคร�า่วงิวอน 4. ภาคพระสิริรุ่งโรจน์ 5. ภาคภาวนา

ของประธาน 6. ภาควจนพิธีกรรม 7. ภาคพระวรสาร 8. ภาคบูชา

ขอบพระคุณหรือภาคถวาย 9. ภาครับศีลมหาสนิท 10. ภาคปิด

พิธีกรรม ส่วนพิธีกรรมทางคริสต์ศาสนาที่จัดข้ึนเป็นประจ�าในรอบ

ปีเหมือนกัน ได้แก่ พิธีคริสต์มาส ถือเป็นพิธีการฉลองการประสูติ

ของพระเยซูในวันคริสต์มาสที่ชาวคริสต์มีความศรัทธาในพระองค์

ท่านเป็นอย่างยิ่งในการเสด็จลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาไถ่บาป

ทั้งมวลให้กับมนุษย์ทุกคน ซึ่งทั้งโบสถ์เซนต์ร็อค ท่าไข่ และโบสถ์

เซนต์แอนโทนี แปดริ้ว ได้จัดพิธีขอบพระคุณแด่องค์พระเยซูผู้เป็น

พระบุตรของพระเจ้าให้ชาวคริสต์ได้เข้าร่วมในวันคริสต์มาสเป็น

ประจ�าทกุปีในคนืวนัที ่24 เดอืนธนัวาคมเหมอืนกนั หากแต่รูปแบบ

การประกอบพธีิกรรม มคีวามแตกต่างกนัในบางส่วน ได้แก่ ช่วงก่อน

เริ่มพิธีคริสต์มาสของโบสถ์เซนต์ร็อค ท่าไข่ มีการแสดงละคร

คริสต์มาส ซ่ึงแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวการประสูติของพระเยซูและ 

มีการเต้นร�าเพ่ือเฉลิมฉลองพิธีคริสต์มาสหลายชุดการแสดง 

โดยนักเรียนจากโรงเรียนดาราสมุทร ฉะเชิงเทรา ส่วนโบสถ์เซนต์

แอนโทน ีแปดริว้ จะไม่มกีารแสดงละครครสิต์มาส อกีทัง้โบสถ์เซนต์

ร็อค ท่าไข่ ได้จัดให้มีการแจกเทียนเพื่อจุดถวายบูชาพระกุมารเยซู

และเดินเข้าไปสักการะพระกุมารเยซูในซุ้มที่ทางโบสถ์จัดเตรียมไว้

แล้วจึงเข้าสู่ขั้นตอนในภาคเริ่มพิธี ส่วนโบสถ์เซนต์แอนโทนี แปดริ้ว 

ได้จดัให้มกีารสักการะพระกมุารเยซใูนช่วงท้ายพธิเีมือ่ส้ินสดุในภาค

ปิดพิธีกรรมโดยมีบทเพลงสวดประกอบ อีกพิธีกรรมที่ทั้งสองโบสถ์

จัดในรอบปีเหมือนกัน ได้แก่ พิธีฉลองโบสถ์ ซึ่งทั้งสองโบสถ์นี้มี

ก�าหนดการในการจัดประกอบพิธีกรรมแตกต่างกันตามวันฉลอง

นักบุญของแต่ละโบสถ์โดยอาจเลื่อนวันขึ้นหรือลงได้ในการจัด



114          วารสารราชนครินทร์ กรกฏาคม-ธันวาคม 2561

ประกอบพิธีฉลองโบสถ์ตามความเหมาะสมของแต่ละโบสถ์แต่มัก

จัดให้อยู่ในช่วงสัปดาห์ของวันฉลองนักบุญของโบสถ์น้ัน โดยโบสถ์

เซนต์รอ็ค ท่าไข่ มเีซนต์รอ็คเป็นนักบุญประจ�าโบสถ์ วนัฉลองนกับญุ 

คือ วันที่ 16 สิงหาคมของทุกปี ส่วนโบสถ์เซนต์แอนโทนี แปดริ้วมี

เซนต์แอนโทนี แห่งปาดัวเป็นนักบุญประจ�าโบสถ์ วันฉลองนักบุญ 

คือ วันที่ 13 มิถุนายนของทุกปี ด้านการจัดประกอบพิธีฉลองโบสถ์

น้ีท้ังสองโบสถ์ใช้รูปแบบของการจัดประกอบพิธีกรรมรับศีล 

มหาสนิทเป็นหลักเหมือนกันโดยมีการเพิ่มภาคค�านับประธาน ภาค 

แห่นักบุญและภาคภาวนาบกับญุหลงัปดิพธิีในช่วงทา้ยเขา้ไปและมี

การเปลีย่นแปลงบทเพลงสวดทีน่�ามาประกอบพิธกีรรมในภาคต่างๆ 

เพือ่ใหเ้หมาะสมกับการจัดประกอบพธิีฉลองโบสถ์ อกีทั้งช่วงท้ายมี

ขั้นตอนส�าคัญของพิธีฉลองโบสถ์ คือ การฉลองนักบุญประจ�าโบสถ์

โดยการแห่นักบุญประจ�าโบสถ์ทั้งโบสถ์เซนต์ร็อค ท่าไข่ และโบสถ์

เซนต์แอนโทนี แปดร้ิว ไปรอบโบสถ์ และมีการสวดภาวนานักบุญ

หลังปิดพิธีตามนักบุญประจ�าแต่ละโบสถ์ด้วย 

 ผลการศกึษาเปรยีบเทียบวเิคราะห์คณุลักษณะทางดนตรี

และความหมายของเพลงสวดในพิธีกรรมทางคริสต์ศาสนาของ

โบสถ์เซนต์ร็อค ท่าไข่ และโบสถ์เซนต์แอนโทนี แปดริ้ว

 จากการศึกษาวิเคราะห์บทเพลงประกอบพิธีกรรมต่างๆ ที่

ได้จัดประกอบขึ้นในโบสถ์ท้ังสอง ท�าให้ทราบว่ารูปแบบของการ

ก�าหนดบทเพลงสวดในพิธีกรรมมีลักษณะเหมือนกันทั้งสองโบสถ์ 

โดยสามารถแบ่งได้เป็นบทเพลงสวดประเภทต่างๆ ตามภาคของ

พิธีกรรม โดยบทเพลงสวดในภาคต่างๆ ของพิธีกรรมน้ี ใช้งาน

สอดคล้องกบัการประกอบพธิกีรรมของล�าดบัภาคนัน้ๆ อย่างเฉพาะ

เจาะจง และมีการก�าหนดไว้อย่างชัดเจนเหมือนกันท้ังสองโบสถ์  

ซึ่งในแต่ละภาคของการประกอบพิธีกรรมมีบทเพลงสวดที่สามารถ

น�ามาใช้ขับร้องประกอบพิธีกรรมได้เป็นจ�านวนมาก โดยขึ้นอยู่กับ

นกัดนตรหีรอืนกัขับร้องหรอืบาทหลวงผูป้ระกอบพธิหีรอือาจมกีาร

ประชุมร่วมกันของหลายๆ ฝ่ายภายในโบสถ์เองก็ได้ในการตกลง 

กันว่า จะคัดเลือกบทเพลงสวดเพลงใดของภาคนั้นๆ มาท�าการขับ

ร้องในพิธีกรรม ท�าให้สามารถสรุปได้ว่า เน้ือร้องและท�านองของ

บทเพลงสวดต่างๆ ทีใ่ช้ในโบสถ์ทัง้สองนีมี้ความคงทีไ่ม่เปล่ียนแปลง

เหมือนกัน โดยจะขับร้องในพิธีกรรมใดก็ตามก็ยังคงรูปแบบของ

ท่วงท�านองและเนื้อร้องไว้อย่างตายตัวไม่มีการคิดท�านองหรือ 

เน้ือร้องสดแต่อย่างใด หากแต่สิง่ทีจ่ะมีความเปลีย่นแปลงไม่แน่นอน

อยู่กับการน�าบทเพลงสวดต่างๆ มาจัดเรียงเพื่อขับร้องในแต่ละ

พิธีกรรมซ่ึงอาจมีความเหมือนกันหรืออาจแตกต่างกันมากก็ได้  

ขึ้นอยู่กับการตกลงกันของผู้เก่ียวข้องในการคัดเลือกบทเพลงสวด

มาประกอบพิธีกรรมในภาคต่างๆ

 บทเพลงประกอบพิธีกรรมทั้งสองโบสถ์ใช ้ เพลงสวด 

ท�าหน้าที่สนับสนุนและเกื้อหนุนการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

โดยจากการศึกษาของผูว้จิยัท�าให้ทราบว่า การขบัร้องบทเพลงสวด

ต่างๆ ไม่จ�าเป็นต้องขับร้องให้จบเน้ือเพลงประโยคสุดท้ายทุกครั้ง 

หากแต่การจบของบทเพลงจะขึ้นอยู ่กับช่วงของการประกอบ 

พิธีกรรมนั้นๆ ว่าได้สิ้นสุดลงแล้วหรือไม่ หากการปฏิบัติพิธีกรรมใน 

ช่วงน้ันได้ส้ินสุดลงแล้วก็สามารถที่จะจบเพลงลงได้ทันทีโดยที่เนื้อ

เพลงยงัร้องไม่หมดกไ็ด้หรอืหากพธิกีรรมยงัมกีารปฏบิตัต่ิอเนือ่งอยู่

หรือยังไม่เสร็จส้ิน บทเพลงประกอบในพิธีน้ันก็จะต้องขับร้องแบบ

วนซ�้าไปเรื่อยๆ จนกว่าจะจบขั้นตอนการปฏิบัติของพิธีกรรม จาก

การวิเคราะห์ข้อมูลของผู้วิจัยท�าได้ข้อสังเกตของการประพันธ์เนื้อ

ร้องบทเพลงสวดว่าหากเป็นบทเพลงที่ต้องประกอบการปฏิบัติของ

พิธีกรรมที่อาจมีความไม่แน่นอนในระยะเวลาการประกอบพิธี เช่น 

พิธีรับศีลมหาสนิทในช่วงการให้ศีล ซึ่งมีคริสต์ชนในพิธีกรรมเข้ามา

รับศีลจากบาทหลวงในแต่ละครั้งที่จัดพิธีกรรมนี้ขึ้นเป็นจ�านวนซ่ึง

ไม่มีความแน่นอน หากมีผู้รับศีลมีจ�านวนมากบาทหลวงต้องท�าการ

ให้ศลีเป็นเวลานานและหากมผีูร้บัศลีจ�านวนน้อยระยะเวลาของการ

ให้ศีลก็จะสั้นลงตามจ�านวนขอผู้เข้ามารับศีล บทเพลงที่ใช้ประกอบ

ช่วงรับศีลนี้จึงถูกประพันธ์มาในลักษณะเปล่ียนเนื้อ คงท�านอง 

(Strophic Form) คือ วนซ�้าท�านองเดิมแต่เปลี่ยนเนื้อเพลงใหม่ไป

เรื่อยๆ ซึ่งบางเพลงอาจมีการเขียนเนื้อเพลงใหม่ซ�้าท�านองเดิมถึง  

8 รอบก็ได้ เพื่อผู้ขับร้องและนักออร์แกนจะน�าไปใช้ได้หากมีการ

ประกอบพิธีที่ยาวนาน 

 จากการศึกษาวิเคราะห์บทเพลงที่ใช้ประกอบพิธีกรรมของ

โบสถ์เซนต์รอ็ค ท่าไข่ และโบสถ์เซนต์แอนโทน ีแปดริว้ สามารถสรปุ

ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะทางดนตรีเป็นประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้ 

 จากการศึกษาพบว่า เสียงดนตรีในพิธีกรรมเป็นแบบการใช้

เสียงร้องโดยร้องน�านักร้องหญิงเป็นหลัก ประสานกับเสียงร้องหมู่

ของผู้มาเข้ารว่มพิธี ประกอบกับเครื่องดนตร ีชื่อ ออร์แกน (Organ) 

ใช้การด�าเนินท�านองประเภทโฮโมโฟนี (Homophony) เหมือนกัน

ทั้งสองโบสถ์ 

 แนวท�านอง (Melody) ของบทเพลงสวดส�าหรบัทัง้ 2 โบสถ์

ใช้ระบบเสียง (Tuning system) แบบตะวันตก มีมาตราเสียง 

(Scale) เป็นแบบ Major หรือ Minor เหมือนกัน มีบ้างในบาง

บทเพลงที่ใช้บันไดเสียงแบบ Harmonic Minor หรือมีตัวโน้ตนอก

บันไดเสียง (Accidental note) รวมอยู่ด้วย มีการย้ายบันไดเสียง 

(Modulation) พบมากในบทเพลงสวดของโบสถ์เซนต์แอนโทนี 

แปดริ้ว

 ขั้นคู่เสียง (Interval) ในบทเพลงสวดส่วนมากก็มักใช้ขั้นคู่

แบบตามล�าดับขั้นและมีขั้นคู่ที่มีระยะห่างมากๆ บ้าง เช่น ขั้นคู่ 4th 
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และขัน้คู ่5th โดยเฉพาะช่วงต่อของประโยคเพลง ส่งผล ให้ช่วงเสยีง 

(Range) โน้ตต�า่สดุกบัโน้ตสงูสดุมกัอยูใ่นช่วง 1 ช่วงเสยีง (Octave) 

มีบ้างที่ใช้ช่วงเสียงกว้างมากๆ (Compound Interval) เช่น ขั้นคู่ 

12th เป็นต้น เหมือนกันทั้งสองโบสถ์

 จังหวะ (Rhythm) ของบทเพลงสวดต่างๆ มีการใช้อัตรา

จังหวะ (Meter) แบบอัตราจังหวะตายตัว (Tempo Guisto) ชนิด 

4 จังหวะต่อหนึ่งห้องเพลง (Simple Time 4/4) แต่ก็มีบางเพลงใช้

อัตราจังหวะผสม (Compound time 6/8) มีการเปล่ียนอัตรา

จังหวะในบทเพลงอยู่บ้างพบมากในบทเพลงสวดของโบสถ์เซนต ์

แอนโทนี แปดริ้ว

 ความเร็ว (Tempo) ของเพลงสวดต่างๆ ที่ใช้ประกอบ

พธิกีรรมมคีวามหลากหลายมากขึน้อยูก่บับรรยากาศในช่วงของการ

ประกอบพิธีกรรม คล้ายกันทั้ง 2 โบสถ์ คือ มีตั้งแต่ช้า ( = 64) 

ไปจนถึงเร็วมาก ( = 160)

 คีตลักษณ์ของบทเพลง (Form) ที่ใช้ส�าหรับบทเพลงสวด

ต่างๆ ได้แก่ บทเพลงท�านองเดยีวบรรเลงซ�า้กนั (Iterative) บทเพลง

สองท่อนแตกต่างกัน (Binary) บทเพลงสองท่อนท่ีย้อนกลับ 

ท่อนแรก (Reverting ) บทเพลงทีใ่ช้รปูแบบข้างต้นแต่ซ�า้โดยเปลีย่น

เนื้อคงท�านอง (Strophic) บทเพลงหลากหลายท่อนไม่ซ�้ากัน  

(Progressive) บทเพลงท่ีน�าท�านองหลักมาแปรเป็นท�านองใหม่ 

(Theme and Variation) โดยส่วนใหญ่แทบทุกเพลงมักขยาย

ประโยคด้วยวิธีการแปรท�านองเพลงเหมือนกันทั้งสองโบสถ์

 ความหมาย (Meaning) ของเพลงสวดทีใ่ช้ประกอบพธิกีรรม

ทางศาสนาคริสต์ ในโบสถ์เซนต์ร็อค ท่าไข่ และโบสถ์เซนต์แอนโทนี 

แปดริ้ว มีความหมายของบทเพลงคล้ายคลึงกันเน่ืองจากเป็นเพลง

สวดทีเ่กีย่วข้องกบัคริสต์ศาสนาเหมอืนกนั โดยแสดงถึงการสรรเสรญิ

พระเจ้าและความรักในการเสียสละของพระเยซูที่มาไถ่บาปให้กับ

มนุษย์ตามความเชื่อของชาวคริสต์

พระองค์ทรงเมตตา

 ตวัอย่างเพลงสวด ภาคร�า่วงิวอนในพธิรีบัศลีมหาสนทิ โบสถ์

เซนต์แอนโทน ีแปดริว้ จากงานวจิยัการศกึษาเปรยีบเทยีบเพลงสวด

คริสต์ศาสนาในโบสถ์เซนต์ร็อค ท่าไข่ และโบสถ์เซนต์แอนโทน ี

แปดริ้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา

อภิปรายผล
 จากการเก็บข้อมูลภาคสนามของผู้วิจัยท�าให้ทราบว่า ใน 

ด้านของเพลงสวดต่างๆ ทีน่�ามาประกอบพธิกีรรมทางศาสนาครสิต์

ในโบสถ์ทั้งโบสถ์เซนต์ร็อค ท่าไข่ และโบสถ์เซนต์แอนโทนี แปดริ้ว 

ล้วนมคีวามคล้ายคลงึกนัในเรือ่งของคณุลกัษณะทางดนตรแีละความ

หมายของเพลงสวดต่างๆ ดงัทีก่ล่าวมาข้างต้น หากแต่สิง่ทีแ่ตกต่าง

กันอย่างชัดเจน คือ การคัดเลือกบทเพลงสวดมาประกอบพิธีกรรม 

โดยโบสถ์ทั้งสองมีการคัดเลือกบทเพลงสวดมาขับร้องในแต่ละ 

ภาคของพธิกีรรมแตกต่างกนั ขึน้อยูก่บัการคัดเลือกของแต่ละโบสถ์

เองทีจ่ะน�าบทเพลงสวดใดมา ขบัร้องในภาคนัน้ๆ ของแต่ละพธิกีรรม 

ซึ่งแต่ละภาคของพิธีกรรมจะมีเพลงสวดอยู่เป็นจ�านวนมาก จึงเป็น

หน้าทีข่องแต่ละโบสถ์ทีต้่องคดัเลอืกว่าบทเพลงใดเหมาะสมกบัโบสถ์

มากที่สุด นักดนตรีสามารถร้องหรือบรรเลงได้ ผู้เข้าร่วมประกอบ

พิธีกรรมสามารถขับร้องได้ เป็นแนวคิดในการคัดเลือกเพลงสวด         

มาประกอบพธิกีรรม อกีทัง้ ยงัมแีนวคิดในการเลอืกเพลงสวดส�าหรบั

พิธีกรรมที่จัดขึ้นโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นที่ยอมรับและแพร่หลายใช้เพลง

สวดตรงกัน เช่น พิธีคริสต์มาส มักขับร้องเพลงถ�้าเบธเลเฮมเหมือน

กนัเนือ่งจากเป็นการระลึกถงึการก�าเนดิของพระเยซ ูพธิฉีลองโบสถ์ 

มักขับร้องเพลงผู้ชอบธรรมเหมือนกันเพื่อเป็นการสรรเสริญนักบุญ

ประจ�าโบสถ์ เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ
 การวจิยัเรือ่ง การศกึษาเปรยีบเทยีบเพลงสวดครสิต์ศาสนา

ในโบสถ์เซนต์ร็อค ท่าไข่ และโบสถ์เซนต์แอนโทนี แปดริ้ว จังหวัด

ฉะเชิงเทรา สามารถแยกรายละเอียดในการศึกษาได้ เช่น บทเพลง

เริม่พธิ ีบทเพลงเตรยีมเครือ่งบชูา บทเพลงรบัศลี เพลงเทศกาลครสิต์

สมภพ บทเพลงปิดพิธี เป็นต้น และอาจศึกษาพิธีกรรมของนิกาย 

อื่นๆ ได้ เช่น โปรเตสแตนต์ หรือกรีกออร์ทอดอกซ์ ซึ่งมีอยู่ใน

ประเทศไทยด้วยเช่นกัน 
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